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Bestuursvoorstel 1
Herindeling van de samenspelen

Een aantal van de samenspelen nadert de ondergrens van 90 leden benodigd voor deelname
aan de nationale kampioenschappen van het NPO. Bestuur stelt voor om de samenspelen
opnieuw in te delen om onze leden de kans te blijven bieden voor deelname aan deze
kampioenschappen.
Na toezending van de 2 mogelijke varianten is er door bijna de helft van de verenigingen op
gereageerd. In vele gevallen was men tevreden over de huidige samenspelindeling en dus
wordt het definitieve bestuursvoorstel een verlengde hiervan.
Bestuur stelt voor om de huidige samenspelen 1 en 7 samen te voegen tot het samenspel
West, de huidige samenspelen 2 en 4 (minus ver.1833) samen te voegen tot het samenspel
Midden, de huidige samenspelen 3 en 5 samen te voegen tot het samenspel Oost en het
huidige samenspel 6 aan te vullen met vereniging 1833 tot het samenspel Noord. In alle
gevallen zijn er weer ruim boven de 125 leden per samenspel waardoor het spel ook voor de
komende jaren weer gegarandeerd is.
Bijgevoegd is een overzicht van de behaalde snelheden op de vluchten in 2017 (m.u.v. de
marathonvluchten) gerangschikt per samenspel waaruit blijkt dat de behaalde snelheden in
de samen te voegen samenspelen in heel veel gevallen vergelijkbaar zijn met elkaar.
Verenigingen die binnen het nieuwe samenspel nog een gezamenlijke uitslag willen maken
op de wedvluchten kunnen dat altijd aangeven richting het afdelingsbestuur. Eventuele
hieruit voorvloeiende extra kosten zijn dan wel voor rekening van de betreffende
verenigingen.
Met de nieuwe samenspelindeling komen alle verleende dispensaties te vervallen en zal er
een nieuw overzicht worden gemaakt welke woonkernen van de 13 Zeeuwse gemeenten er
in welk samenspel worden opgenomen. De hokcoördinaten zijn daarbij bepalend, niet het
woonadres mocht dit afwijken.
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